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Na een succesvolle fokdag  werden 
de eerste premie paarden uitgenodigd 
voor de Centrale keuring. Op 14 en 
15 september j.l.. Voor het eerst bij de 
WB stables te Warga en buiten.
Niet alleen bij het bestuur maar 
ook bij de leden heerste veel 
terughoudendheid.  Immers bij de 
WB stables waait het altijd, is het 
altijd koud en heerst weinig sfeer .
Ondanks deze  (voor) oordelen heeft  
het streven om de paarden buiten te 
keuren en de kosten besparing  de 
doorslag gegeven.

Op vrijdag werden alle (voor) oordelen 
bevestigd. Het waaide een halve 
storm,  het was koud met daarbij 
van tijd tot tijd regen. Ondanks deze 
tegenslagen  kon het programma 
gewoon afgewerkt worden.  Dit mede 
door de fantastische bodem. Dat 
de bodem een all weather bodem is 
heeft het nu wel bewezen. De veulens, 
enters en twenters  trokken zich niks 
aan van het weer en lieten een goede 
verrichting zien.
 
Op zaterdag was het droog met nog 
steeds een koude wind..  De paarden 
leken hierdoor extra energie te krijgen 
wat resulteerde in goede tot zeer goede 
presentatie van de merries.  Dit zag 
men terug  in de vele nieuwe kroon en 

model merries.
Gezegd moet worden dat het KFPS 
er veel aan gedaan heeft om de  
locatie aantrekkelijk te maken voor 
het publiek.  Mooie aankleding,  het 
ontvangst was uitermate vriendelijk 
en de behulpzaamheid erg goed.

Samenvattend kunnen we 
concluderen dat het voor de paarden 
een zeer goede locatie is om  te 
showen.   Voor het publiek, waarbij 
de weersomstandigheden een grotere 
invloed uitoefenen minder  ideaal.  
Aan de ene kant willen we dat de 
paarden zich optimaal  kunnen 
laten zien, immers het draait om de 
paarden. Aan de anderen kant is een 
Centrale Keuring zonder publiek 
ook niet wat wij allemaal voor ogen 
hebben.  
De komende regiovergadering is een 
uitgesproken podium om hierover 
van gedachten te verwisselen.

Komende winter hebben we weer 
meerdere activiteiten op de kalender 
staan. Lees verder in deze opgave 
voor de winter activiteiten en geef u 
op bij de betreffende persoon zoals 
die hierbij staat vermeld.

Sybren Minkema,
Voorzitter

Van de bestuurstafel
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Fokdag It Fryske Greidhynder 2012

 Het organiseren van een buiten 
evenement is met de grillige 
weersomstandigheden van de 
laatste jaren niet meer vanzelf 
sprekend.  

In aanloop naar de fokdag leek het 
een  kopie te worden van 2011.  
Iedereen herinnert zich deze zomer 
nog als extreem koud en nat. Nat 
was het de afgelopen zomer wel, 
koud echter niet.  Door de vele 
regenval hebben we  de dressuur 
wedstrijd moeten verplaatsen naar 
de zand bodem. De keuringsbanen 
lagen er perfect bij.  Het aantal 
inschrijvingen, het mooie weer 
en de sfeervolle accommodatie 
heeft bijgedragen tot een geslaagd 
evenement. 

In tegenstelling tot de prognose 
was de aanmelding bij ons gelijk 
ten opzichte van vorige jaren. 
Hiermee waren wij heel content.
Wel vindt er een verschuiving  
plaats in de aanmelding binnen de 
rubrieken.  Zo neemt het aantal 
inschrijvingen in de rubrieken 4 
jaar en oudere stermerries af. 
Dit is wel te verklaren en direkt een 

gevolg van het beleid.  

Sinds de invoering van het 
predicaat kroonmerries wordt al 
in een vroeg stadium de betere 
stermerries gescheiden van de 
modale stermerries door het 
toekennen van het predicaat 
kroon.  De meeste oudere ster 
merries zijn merries op herhaling, 
waardoor de kwaliteit in de 
breedte vaak tegen valt.  
Daar tegenover zien we wel een 
rubriek met kroonmerries die 
ieder jaar nog in aantal toe neemt. 
Deze rubriek is een lust voor het 
oog met allemaal potentiële model 
merries.   
Bij de rubriek oudere stermerries 
zou duurzaamheid  een grotere 
rol moeten spelen in het 
toekennen van een eerste premie. 
Immers duurzaamheid neemt 
een belangrijke plaats in binnen 
het fokdoel. Voor bepaalde 
merries geeft dit misschien de 
mogelijkheid om op oudere 
leeftijd toch nog een felbegeerde 
eerste premie te vergaren.
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Helaas nam het op tal zetten dit 
jaar meer tijd in vergelijking met 
voorgaande jaren. 
Bijna een uur langer. Deze 
achterstand hebben we in de 
middag niet meer in kunnen halen 
waardoor het middag programma 
later afgelopen was dan gepland.

Met name voor de prijs der besten 
en de veulen presentaties van 
Stal de Mersken en Dekstation 
Henswoude  was dit  wat 
teleurstellend.  Niet ieder fokker 

was nog aanwezig toen de 
fantastische veulens van Wimer, 
Wylster en Thorben vergezeld 
door hun vader door de baan 
walsten.  Het publiek was dan in 
getale afgenomen, de sfeer tijdens 
de prijs der besten was er niet 
minder om. Wat een geweldige 
strijd.

Voor de uitslagen van de 
verschillende rubrieken verwijs ik 
u naar uitslagen fokdag elders in 
dit blad.
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UITSLAG Vrijdag 27 juli 2012

Rubriek 1a en 1 b – Hengstveulens
Eerste premie  : 11: Nolke v/d Peesterhoeve (v. Tsjalle 454), 
fokker/eig.: J. Ekhart, Peest,15: Nanne T.J. (Wimer 461), fokker/
eig.: Tj. Jongsma, Boornbergum en 17: Narsingh S.R.(Thorben 466), 
fokker/eig: Sj. Ruiter, Nij Beets.
Tweede premie : 1, 4, 5, 7, 8, 10,12, 16, 18 en 21 
Derde premie  : 2, 9,13 en 19
Afwezig  : 3, 6,14 en 20

Rubriek 2a en 2b – Merrieveulens
Eerste premie   : 22: Manna fan Berltsum (Wimer 461), 
fokker/eig: M. Schiphof, Berlikum, 29: Marije fan de Slingeberghoeve 
(Stendert 447), fokker/eig. G. W. Kooi, De Wilgen en 37: Marije 
Helena L (Dries 421), fokker/eig. J. C. Lenes, Bontebok.
Tweede premie : 23, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 en 83
Derde premie  : 24
Afwezig  : 25

Rubriek 7 - Vier jaar en oudere stamboek merries voor sterverklaring
Stamboek 2e premie en ster : 44: Alexandra F. T. (Beart 411), fokker: 
F. van der Velde, Terwispel, eig.: D, Notebomer, Lutjegast.
Derde premie                         : 38, 41 en 42  
Niet verhoogd                        : 39 en 40
Afwezig                                 : 43 en 45

Rubriek 12 – premie keuring van 3 jaar en oudere veulenboek ruinen 
voor opname
Tweede premie : 46: Daen fan de Visscherwei ( Jorn 430), 
fokker/eig.: Elvera Braakman  - Smorenberg, Houtigehage

Uitslagen Fokdag
It Fryske Greidhynder 2012
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Derde premie             :  47
Geen premie               : 49
Afwezig                      : 48

Rubriek 16 – Mennen ongeregistreerd
1. Marije Kamstra  Abe        183 pnt.
2. Anne Smeding  Klaas   161 pnt.

Tweede  proef:
1. Marije Kamstra  Abe        174 pnt.
2. Anne Smeding  Klaas   166 pnt.

Rubriek 17 – Dressuur ongeregistreerd
1. Annelies vd Lageweg Liedewey  191 pnt
2. Danielle vd Bij  Xaphyre Dame 179 pnt
3. Jeltsje Smeding  Klaas   150 pnt

Tweede proef:
1. Annelies vd Lageweg Liedewey  188 pnt
2. Danielle vd Bij  Xaphyre Dame 183 pnt
3. Jeltsje Smeding  Klaas   156 pnt

UITSLAG Zaterdag 28 juli 2012

Rubriek 1c en 1d – Hengstveulens
Eerste premie    : 76: Mathijn de H ( Jisse 433), fokker/eig.: W. de Haan, 
Stiens en 80: Mindert van de Wiske Hoeve (Stendert 447), fokker/eig.: G. 
H. Bijlsma, De Veenhoop.
Tweede premie : 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 85, 86, 207 
en 209 
Derde premie   :  61, 65, 66, 77, 81, 84 en 208
Geen premie     : 75
Afwezig            : 63, 79
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Rubriek 2c, 2d en 2e  – Merrieveulens
Eerste premie    : 93: Maartje fan Bangazathe (Tsjalle 454), fokker/
eig. D. J. Reiding, Tersoal, 100: Minke R. V. (Norbert 444) fokker/
eig.: Mevr. Y. Veenje – Algra, Garijp, 105: Maeyke fan Unia State 
(Maurus 441), fokker/eig: P. Hoekstra, Akmarijp en 120: Maaike van de 
Weteringhoeve ( Jisse 433), fokkwe/eig.: P. Bergsma, Zandhuizen.
Tweede premie : 87, 88, 90, 92, 94, 95, 97, 101, 108, 110, 111, 112, 114, 
115, 117 en 118
Derde premie   : 89, 96, 99, 102, 103, 107, 109 en 113
Geen premie    : 119
Afwezig          :    91, 98, 104 ,106 en 116

Rubriek 3 – Entermerries
Eerste premie    :124: Joukje fan ’t Alddjip ( Jisse 433), fokker: A. C. 
Aerts, Nij Beets, eig.: 
A. C & B. A. Aerts, Nij Beets, 130: Liecke fan Groot Malckenhorst 
(Fabe 348), fokker: Stoeterij Groot Malckenhorst, Terschuur, eig.: F. 
Holtrop, Baaium, 122: Jelske van Zorg en Genot (Tymon 456), fokker: 
M. A. Sweere, Son en Breugel, eig.: J. J. v/d Meulen, Broek – Noord.
Tweede premie : 126 en 127
Derde premie    : 129, 125 en 128
Geen premie      : 123
Afwezig             :121

Rubriek 4– Twentermerries
Eerste premie    : 137: Geke (Felle 422), fokker: A. H. Jelsma, 
Luxwoude, eig.: J. J. v/d Meulen, Broek - Noord en 131: Geartsje fan 
Bangazathe (Brandus 345), fokker/eig.: D. J. Reiding, Tersoal.
Tweede premie : 135 en 136
Derde premie    : 132 en 134
Afwezig            : 133
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Rubriek 5 – 4 jaar en oudere veulenboekmerries voor opname stamboek 
en evt. sterverklaring
Tweede premie : 142: Amber v. L. (Aan 416), fokker: W. van Lingen, 
Twijzelerheide, eig.:
 P. A. Okkema, Siegerswoude. (ster)
Derde premie    : 139 en 138
Geen premie     : 140
Afwezig            : 141

Rubriek 6a – 3-jarige veulenboekmerries voor opname stamboek en 
eventueel sterverklaring
Tweede premie : 146: Elske v/d W. (Meinse 439), fokker: J. v/d Wal 
& nevr. F. v/d Wal, eig.: W. Boonstra, Ureterp, 143: Doutzen fan de 
Koldenhool (Monte 378), fokker/eig.: B. J. Dijkstra, Raerd en 145:  
Dione fan Scheltinga Zathe (Doaitsen 420), fokker/eig.: W. E. de Boer, 
Tersoal. (allen ster)
Derde premie   : 152 149, 150, 151, 144 en 148
Geen premie     :147

Rubriek 6b - 3 jarige veulenboekmerries voor opname stamboek en 
eventueel sterverklaring
Tweede premie :159: Dwarrel L. J. (Norbert 444), fokker/eig.: L. 
Jansma, Ee (ster)
Derde premie    :153, 157 en 162
Geen premie      :155, 158, 160 en 161
Afwezig            : 154 en 156

Rubriek 6c – 3 jarige veulenboekmerries voor opname stamboek en 
eventueel sterverklaring
Eerste premie     : 166: Doetie fan ’t Alddjip (Harmen 424), fokker: A. 
C. Aerts, Nij Beets, eig.: A. C. & B. A. Aerts, Nij Beets en 164:Fetty fan 
`t Súderein (Teeuwis 389), fokker/eig.: K. W. Hylkema, Friens (beide 
ster)
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Tweede premie  :171: Elsuit D. S. (Hinne 427), fokker/eig.: P. Dekker, 
De Wilgen, 169: Dorien fan Bartlehiem (Norbert 444), fokker: A. J. 
Visser, Twijzel, eig.: W. Boonstra, Ureterp, 170: Elke S. (Rindert 406), 
fokker/eig.: Mevr. J. Steenbeek, Joure en 211:  Detsje R (Loadewyk),  
fokker/eig.: E.G. Roorda, Veenklooster
Derde premie     : 167, 168 en 172 
Geen premie      : 163
Afwezig             : 165

Rubriek 6d – 3 jarige veulenboekmerries voor opname stamboek en 
eventueel sterverklaring
Eerste premie     : 212: Fenna fan Fjildsicht (Harmen), fokkker/eig.: W. 
Wijbenga Veenwouden en 173: Fenne S. R. (Loadewyk 431), fokker/
eig.: Sj. Ruiter, Nij Beets (beiden ster)
Tweede premie  :179: Doutzen R. N. (Tsjalke 397), fokker: Mevr. 
N. Dijkstra & R. Rinsma, Hoornsterzwaag,  eig.: R. Rinsma, 
Hoornsterzwaag , 176: Femke Sonjaa Z. (Tsjalke 397), fokker/eig.: T. en 
J. v/d Zee, St. Jacobieparochie en 210: Enette fan Henswoude (Wobke), 
fokker/eig.: G. Bouma, Oldeboarn
Derde premie     : 177 178 en 180
Geen premie      :175 en 181
Afwezig             :174 

Rubriek 8 –  Premiekeuring 4 t/m 6-jarige stermerries
Eerste premie    :182: Tekla fan Marksate (Teeuwis 389), fokker: B. 
Hofstee, Gorredijk, eig.: Mts. Hofstee, Gorredijk.
Tweede premie :186, 183 en 185: Ypie S.R. (Doaitsen 420), fokker.eig.: 
Sj. Ruiter, Nij Beets
Afwezig            : 184

Rubriek 9 – 7 jaar en oudere stermerries
Eerste premie   : 193: Marina O. (Maiko 373), fokker: J. H. Otten, 
Nijensleek, eig.: D. J. Reiding, Tersoal.
Tweede premie:  190, 187, 192, 194, 188, 191 en 189
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Rubriek 10 – Premie keuring van kroonmerries
Eerste premie : 201: Renske U. (Beart 411), fokker/eig.: Expl. Stoeterij 
Hemrik, F. de Leeuw, Hemrik, 205: Zytske ût de Grachten (Andries 
415), fokker: mevr. L. Brinksma & M. H. A. Schothorst, Soest, eig.: J. 
M. L. Glas, Goutum, 198: Rosa O. (Brandus 345), fokker: J. H. Otten, 
Nijensleek, eig.: D. J. Reiding, Tersoal, 206: Wiebke (Brend 413), 
fokker: H. Sikma, Moorweg – Klosterschoo, eig.: mevr, N. L. Schrale, 
Oudehaske, 199: Swaantsje fan Bokkum (Onne 376), fokker/eig.: B. 
de Boer, Nes, 203: Resa S. (Onne 376), fokker/eig.: E. van Slooten, 
Akkrum, 200: Renske fan Veldbos (Leffert 306), fokker/eig.: F. G. 
Veldstra, Joure, 202: Rikst út Terherne (Gradus356), fokker/eig.: S. 
Kalsbeek, Terherne, 196: Marit Synette (Mintse 384), fokker: Stichting 
Vierspan, Hemrik, eig.: J. J. v/d Meulen, Broek - Noord en 197: Riemkje 
v. Noordwijk (Onne 397), fokker: E. Visser, Noordwijk, eig.: mevr. P. M. 
Annema, Hoornsterzwaag.
Afwezig          204 en 206:

Uitslagen Middagprogramma
Zaterdag 28 juli 2012

Rubriek A  Enkelspan merries 

1.Anda  fan Marksate   V.Jakob 302                  Rijder A.Proosdij/Eig.
Mts.Hofstee
2.Elsuit D.S.                 V  Hinne 427                 Rijder P.Dekker /
Eig.P.Dekker
 3.Atsje                         V Jasper 366                  Rijder: M.Flapper/
Eig.M.Flapper.   
                       .      
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Rubriek B 1 – Enkelspan hengsten en ruinen.
1. Douwe fan Henswoude   V   Maurits 441      Rijder G.A.Bouma/ 
           G.A.Bouma
2. Dekster oet oale Kloosterveen   V Jisse 433  Rijder HJ Veenstra/  
          Eig.G.Oldenburger
3. Filou                                          Vtjalf 443     Rijder S.Minkema/Eig. 
          Minkema –Schreuder
Alle drie aangewezen voor de Centrale keuring

Rubriek B 2 – Enkelspan hengsten en ruinen
1.Chris van de Wylgsterpracht   V Jisse 433      Rijder J.Schreuder/Eig  
          Schreuder-Minkema
2 Xander van de Weerdshof                               Rijder B.vd Weg
Beide aangewezen voor de Centrale keuring

Rubriek C  Enkelspan paarden niet startgerechtigd in rubriek A en B
1 Lieuwe fan de Slachtedijk    V Ulbert 390        Rijder J.B.de Boer/Eig  
            B.de Boer
2 Tekla fan Marksate               V Teewis 389       Rijder A.Proosdij/Eig  
            Mts.Hofstee
3.Trenske                                  VAndries 415      Rijder Br.Ruisendaal/ 
                      EigBr.Ruisendaal/
            MHCRuisendaal
Rubriek D – Bestgaand Rijpaard.
1 Abe fan Bangazathe  V Brandus 345   AmazoneT.Dijkstra/Eig  
         D.Reiding
2 Chris vd Haarsterweide V Haitse 425      Amazone M.Bijker/Eig  
         W.Bijker
3 Diebrich-W   V Jasper 366    Amazone M.de Wolff/ 
         Eig Dhr de Wolff
4 Elske fan ’t Suderein Vjasper 366        Amazone S.Hijlkema / 
         Eig K.W.Hijlkema
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Rubriek E – Enkelspan tuigpaarden, gereden door dames
Mike                           V Tetse 394  Rijder N.Schrale/ 
       Eig.N.Schrale
Lieuwe fan de Slachtedijk      V Ulbert 390   Rijder T de Boer/ 
       Eig B.de Boer
Feitse fan de Greidpleats  V Norbert 444 Rijder T. van   
       Slooten/  
       Eig A.Bouma
Swaantje     V Fabe 348  Rijder M. Kamstra/
       Eig Stal Tj. Bouma
Hille fan Bokkum                V Sape 381  Rijder P.Boersma/ 
       Eig B de Boer
Winnaar zilveren zweep:
Chris van de Wylgsterpracht   V Jisse  Rijder J.Schreuder
       Eig Schreuder- 
       Minkema
KAMPIOENEN

VEULENS
93. Maartje fan Bangazathe   V.Tsjalle 454  M.Oelkjen   Mv Tamme 
276
Fokker/eig.:  D.J.Reiding, Buorren 1,  Tersoal

Res.Kampioen: 105.Mayke fan Unia State  V.Maurus 441 M Aukje fan 
Unia State  MV Leffert. 306
 Fokker/eig:  P.Hoekstra, Fjildwei 2a, Akmarijp

ENTERS EN TWENTERS:
137 Geke   V.Felle 422  M.Minke van Dedgum MV Monte 378
Fokker : A.H.Jelsma  Eig.: J.J.vd Meulen Broek Noord

Res Kampioen :131 Geartsje fan Bangazathe V.Brandus  Mv Anton 
343
Fokker/eig.:  D..J.Reiding Tersoal
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3 JARIGE MERRIES:
166.Doetie fan ’t Alddjip   V. Harmen 424 M.Fenna fan ’t Alddjip MV 
Anne 340
 Fokker: A.C. Aerts Nij Beets    Eig.: A.C.Aerts en B.A. Aerts Nij 
Beets

Res.Kampioen:164.Fetty fan’t Suderein  V.Teeuwis 389 M.Atsje fan ’t 
Suderein   
 MV. Jasper 366          
 Fokker/eig.: K.W. Hijlkema Friens

4T/M 6 JARIGE MERRIES
205  Zytske ut de Grachten  V.Andries  M.Anka S  MV Rypke 321
 Fokker:  Mvr L. Brinksma en M. Schothorst Soest Eig.: J.Glas 
Goutum

Res.Kampioen:206 Wiebke V.Brend 413 M.Anka S  MV Rypke 321
 Fokker : H.Sikma Moorweg  Eig.:  Mevr.N.L.Schrale Oudehaske

7 JARIGE EN OUDERE MERRIES
201 Renske U V.Beart 411 M.Ulrieka  Mv Dirk 298
 Fokker /eig.:  Expl.Stoeterij Hemrik Bv  F.de Leeuw Hemrik

Res.Kampioen:193 Marina O V.Maiko 373 M.Wietske O MV Anton 
343
Fokker: J.H.Otten Nijensleek  Eig.: D.J.Reiding Tersoal

ALGEMEEN KAMPIOEN
201 Renske U V.Beart 411 M.Ulrieka  Mv Dirk 298
  Fokker /eig.:  Expl.Stoeterij Hemrik Bv  F.de Leeuw Hemrik

Res.Kampioen:205 Zytske ut de Grachten  V.Andries  M.Anka S 
MV Rypke 321
Fokker: Mvr L. Brinksma en M. Schothorst Soest Eig.: J.Glas Goutum
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Organisatie
Centrale Keuring 2012

Op 14 en 15 september j.l. was het voor de liefhebbers van het Friese 
paard weer tijd voor één van de mooiste evenement van het jaar: de 
centrale keuring. 
Het stamboek en de mensen van WB-stables Wergea hadden hun 
uiterste best gedaan om er een mooie locatie van te maken en het zag 
er prachtig uit. Desalniettemin rees de vraag of men een belangrijk 
evenement als de Centrale keuring, afhankelijk moet maken van de 
weersomstandigheden. Zaterdag troffen wij het met het droge weer, 
maar vrijdag liet zien wat er kan gebeuren: harde wind en regen. En dat 
is niet iets wat je wilt als toeschouwer maar zeker ook niet als eigenaar, 
als je je paard weken lang hebt voorbereid en optimaal wilt laten zien. 
Ook als het gaat om de kosten is het de vraag hoeveel goedkoper een 
centrale keuring op deze locatie is in vergelijking met bijvoorbeeld het 
FCD te Drachten. We wachten de evaluatie af en zullen er naar vragen 
in de eerst volgende regiovergadering.

Greidhynders
De Centrale keuring had dit jaar ook weer prachtige kampioenen, dat 
heeft u allemaal kunnen zien en lezen in de media, maar hoe deden de 
paarden van de leden van It Greidhynder het? 
Bij de merrieveulens stonden Maartje fan Bangazathe van D. 
Reiding uit Tersoal en Myrthe fan’e Herdershoeve van Mts. F. en J. 
Herder uit Wijnjewoude bovenaan in hun rubriek. Het hengstveulen 
Mondriaan fan Dijkmaniastate van D. Dijkman Marssum veroverde 
het kampioensschap bij de hengstveulens. Dijkman’s enter Jantsje van 
Dijkmaniastate veroverde het reservekampioenschap bij de enters. Het 
enter Jiske van de Wiskehoeve stond op de tweede plek in de eerste 
rubriek enters. Jiske is gefokt door G. Bijlsma uit de Veenhoop. Het 
enter is in eigendom van de familie Lamme in Loosdrecht en werd 
deze zomer Reserve Jeugdkampioen op de fokdag in Oud-Karspel. Een 
aantal enters, waaronder de 1A en 1B van onze fokdag waren zichtbaar 
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onder de indruk van het hele gebeuren en waren wat terughoudend in 
hun bewegingen. Zij eindigden daardoor helaas in de onderste regionen 
van hun rubriek. 

Kampioen bij de twentermerries en reserve jeugdkampioen is geworden 
de door Van der Wal te Drachtstercompagnie gefokte Geertje v.d. 
W. Geertje is in eigendom van mevrouw G. Reiding-Hogenberg uit 
Tersoal. Reservekampioen bij de twenters was de jeugdkampioen 
van It Greidhynder Geke van J. van der Meulen uit Broek-Noord. 
Zien wij deze twee prachtige merries volgend jaar strijden om het 
kampioenschap van de 3-jarigen bij It Greidhynder? Wij kijken er naar 
uit!

Drie van de vier 3-jarige eerste premie stermerries van de fokdag van It 
Greidhynder waren aanwezig op de Centrale keuring en werden allen 
voorlopig kroon. Daarnaast zijn diverse ‘oudere’ stermerries voorlopig 
of definitief kroon geworden. Een opmerkelijk resultaat was er voor de 
familie Oldenburger uit Assen. Zij kwamen met 2 stermerries naar de 
keuring en gingen met een kroon en een voorlopig kroon merrie naar 
huis! Het betrof de merries Fleur oet Oale Kloosterveen en Ally oet 
Oale Kloosterveen.

Bij de 4 tot en 6 jarige kroonmerries deed Zytske ût de Grachten van 
J. Glas uit Goutum het heel goed. In het kampioenschap voor de 4 t/m 
6 jarige merries veroverde ze het reservekampioenschap. Zytske was de 
algemeen reserve kampioen van de fokdag van It Greidhynder dit jaar. 
De Algemeen Kampioen van de fokdag Renske U van F. de Leeuw uit 
Hemrik stond bovenaan in haar rubriek 7 jaar en oudere kroonmerries. 
Dit kreeg later op de dag nog een heel mooi vervolg bij de ‘rubriek’ voor 
Modelverklaring. Bij deze ‘rubriek’ zijn maar liefst 4 merries van leden 
van it Greidhynder model geworden, te weten: Rikst út Terherne van S. 
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Kalsbeek Terhorne, Nynke V v.d. Wolwarren van N.Vaatstra Oldeboorn, 
Renske U van F. de Leeuw Hemrik en Resa S van E. van Slooten 
Akkrum. 
Ook in de gebruiksrubrieken hebben ‘onze’ paarden het goed gedaan. 
Bij het tuigen ging Chris fan Wylgster Pragt er met de overwinning 
vandoor bij de hengsten en ruinen. Chris is gefokt door de familie 
Pragt uit De Wilgen en in eigendom van (en gereden door) Jolanda 
Schreuder en Sybren Minkema. Bij de merries eindigde een fokproduct 
van mevrouw Veenje uit Garijp op de tweede plaats. De merrie Aitske 
R.V. werd gereden door Age Okkema. Daarnaast bezette Alwina fan 
Hickaard de derde plaats. Deze merrie is gefokt door de familie Visser 
uit Burdaard en is in eigendom van Gooitzen Wester en Linda Visser.
Bij de dressuur had Abe fan Bangazathe van Dick Reiding uit Tersoal 
genoeg punten voor de tweede plaats bij de 4 jarige hengsten en ruinen. 
Bij de 5 en 6 jarige merries wist Susan Bouwan beslag te leggen op de 
derde plaats met Tjitske van de Egberdina Hoeve. 

Resumerend kunnen wij stellen dat het weer hele mooie dagen waren 
vol spanning en emotie en dat wij als vereniging trots mogen zijn op de 
behaalde resultaten. Fokkers en eigenaren: van harte gefeliciteerd! 

Hieronder de 4 nieuwe “ Greidhynder” modelmerries: Rikst út Terherne (193), Nynke 
V v.d. Wolwarren (198), Renske U. (208) en Resa S. (213)
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Op de centrale keuring werd mij 
gevraagd een stukje over onze 
fokkerij (of eigenlijk de fokkerij 
van mijn ouders!) te schrijven.  
Hierbij het resultaat!

Mijn ouders, Kees en Trijntje 
Hijlkema, wonen in ‘it súderein’ 
(het zuidelijke gedeelte van het 
dorp, bestaande uit 3 boerderijen 
en twee huizen. De paarden 
worden vernoemd naar bewoners of 
oud-bewoners van die 5 woningen. 
Tot zover de verklaring van onze 
stalnaam) van Friens. Een klein 
dorpje tussen Irnsum en Reduzum.  
De voorwaarde die mijn moeder 
in 1976 stelde om bij mijn vader 
op de boerderij te komen wonen 
was dat er een box moest worden 
gebouwd. Ze wilde best naar 
Friens verhuizen maar alleen als 
haar paard, een KWPN’r, ook 
welkom was.  Gelukkig voor mij en 
mijn broertje Klaas was dat geen 
probleem.  Echter,  mijn vader vond 
eigenlijk Friese paarden mooier. 
De deal die toen werd gesloten 
was dat er drie boxen gebouwd 
zouden worden en dat mijn vader 
een fries paard mocht aanschaffen. 

Zodoende staan onze Friese 
paarden nu nog allemaal op naam 
van mijn vader. Dat kan een iets 
vertekend beeld geven!  
Mijn vader neemt namelijk de 
transporten thuis-dierenarts/
hengstenhouder op zich én 
verkoopt soms een paard niet ook 
al wordt er een goed bod gedaan 
omdat wij hem of haar graag 
willen houden (waar we heel 
blij mee zijn en wat denk ik ook 
mogelijk heeft gemaakt om ‘verder 
te komen’ in de fokkerij!) maar 
de verzorging van de paarden en 
de hengstenkeuzes  wordt door 
mijn moeder gedaan. Dus de 
paarden zijn van mijn vader maar 
mijn moeder is zijn persoonlijke 
adviseur waar hij blind op 
vertrouwd!

Het eerste paard Ytsje 
(Kaey x Geert, stam 8), een 
stamboekmerrie, werd in 1978 
gekocht fan Hessel Bouma.  Ytsje 
heeft bij mijn ouders drie veulens 
gekregen, twee hengstenveulens 
en één merrieveulen. Met het 
merrieveulen, Brechtsje fan’t 
Súderein (v. Jochum), werd de nog 

Fan it Suderein
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lege derde box gevuld. Brechtsje 
(ster) heeft veulens van Djurre, 
Nykle en Dimer gehad en is 
preferent geworden. Zo tussendoor  
zijn er nog drie boxen bijgebouwd. 
Onder andere een nakomeling van 
Nykle, Hinke fan’t Súderein, werd 
aangehouden en is ster geworden. 
Na mijn ‘ponytijd’ werd zo rond 
mijn zestiende Hinke ‘mijn’ paard. 
Op één van de fokdagen (1999?) 
fan het Fryske Greidhynder 
heeft zij het bestgaand rijpaard 
gewonnen. Dolgelukkig was ik!! 

Hinke is bijna Z1 startgerechtig 
geworden. Door een keizersnede 
en nog een buikoperatie heeft ze 
ruim anderhalf jaar stilgestaan 
en is daarna alleen nog recreatief 
gereden.  Ook het drachtig 
worden lukte na de operaties niet 
meer zo. Voor  wat de fokkerij 
betreft is ze met pensioen! Ze is 
nu 18, ziet er nog prachtig uit en 
is het ideale leerpaard. We hopen 
nog vele jaren van haar te kunnen 
genieten.

‘Good old’ Hinke mei nichtje Janneke Zijlstra fan 8
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De tweede fries waarop ik ging 
rijden was een Fêde nakomeling 
van Hinke, Trientsje fan’t Súderein 
stb. Zij is Z1 startgerechtigd 
geworden. Door een hardnekkige 
peesblessure is ze teruggetrokken 
uit de sport. 
Nummer drie is ook een 
nakomeling van een Hinke, Elske 
fan’t Súderein stb (v. Jasper) en zij 
heeft onlangs het sportpredicaat 
behaald! De eerste stapjes richting 
het maken van de wissel zijn 
gezet. We zullen deze winter hard 
doortrainen en hopen  volgende 
zomer in het Z2 uit te komen. 

Een volle zus van Elske, Atsje fan’t 
Súderein (ster), wordt volledig 
ingezet voor de fokkerij.  Met het 
behalen van het sterpredicaat was 
zij de derde ster op rij hebben 
mijn ouders ‘vol papier’ bij elkaar 
gefokt. Van Atsje hebben wij nog 
vier nakomelingen in ons bezit; 
*Anneke fan’t Suderein (v. 
Rindert). Anneke is vier jaar en 
op de fokdag van afgelopen juli 
in het stamboek opgenomen. 
Ze was nogal onder de indruk 
van de entourage (nu is ze dat 
ook tamelijk snel!). Het plan is 
om haar deze winter te rijden en 
haar wat meer ervaring te laten 

opdoen. Het is ons ‘elastiekje’, 
wat voor de sport natuurlijk erg 
fijn is! We geloven in haar en als 
alles goed gaat bieden we haar 
volgend jaar nogmaals aan voor 
graadverhoging. 
*Fetty fan’t Súderein (v. 
Teeuwis). Fetty is op de fokdag 
ster geworden met een eerste 
premie en reservekampioen bij 
de 3-jarigen. De dag kon niet 
meer stuk! Met het behalen 
van een eerste premie werd ze 
uitgenodigd voor de centrale 
keuring. Met het sterpredicaat 
en reservekampioenschap waren 
we al waanzinnig blij maar op de 
centrale keuring is ze ook nog 
voorlopig kroon geworden!
De mooie linten hangen in de 
keuken van mijn ouders zodat 
we daar nog vaak aan kunnen 
terugdenken! 
* Hylke fan’t Súderein (v. Teeuwis) 
Hylke is nu 2,5 jaar en staat in de 
‘opfok’ .  
* Meije fan’t Súderein (v. Teeuwis) 
Meije is Atsje haar veulen van 
dit jaar. Hij heeft onlangs op een 
stamboekkeuring een 2e premie 
behaald. Atsje is nu drachtig van 
Rindert. 
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Daarnaast hebben we nog een 
paar paarden uit aftakkingen van 
deze lijn in ons bezit. Anno 2012 
staat de teller op 10 fr
iezen, een shetlander en één 
KWPN’r. 
En is er een container (waar 
we ook nog een paar paarden 
in kunnen stallen) op het erf 
geplaatst ;-). 

We hopen nog vaak met 
fokproducten op de gezellige en 
gemoedelijke keuringen van’ it 
fryske greidhynder’ te verschijnen!  

Sietske Hijlkema 

Fetty fan’t Súderein op de Centrale Keurin 2012
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Wij gaan naar ......

*  Eigen reparatie afdeling
*  Sportprijzen
*  Borduurservice
*  Verhuur van trailer,
    scheerapparaat &
    birth alarm
    

Ruitershop & zadelmakerij Beerens

*  Alles voor paard en ruiter
*  Vakkundig advies
*  Outdoor kleding
*  Lederen laarzen
*  Zadelpasservice met ruime
   keus. Ook voor Friese paarden

Ruitershop Beerens Scharnegoutum  - www.ruitershopbeerens.nl

Ruime winkel, ruime keus
Al meer dan 35 jaar een begrip Neem ook eens een kijkje op onze nieuwe webwinkel.
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Op zaterdag 3 november a.s. organiseert fokvereniging 
“It Fryske Greidhynder” haar jaarlijkse feestavond in het dorpshuis 
 ’t Bynt te Boarnburgum.

Aanvang 20.00 uur

Toneelvereniging Fryslân speelt de komedie

Famylje Bruinsma yn ‘e bocht: “groeten fan ‘e Veluwe”

waarbij een rijke familie voor het eerst gaat kamperen. Een van de 
hoofdrollen wordt vertolkt door onze eigen Lolke de Vries.

Verder worden de kampioensprijzen uitgereikt en wordt de fokker van 
het jaar bekend gemaakt…

De avond wordt muzikaal omlijst door zangeres Rixt Zandberg.

Entree is gratis voor leden. 
 Niet-leden betalen €5,-

Leden, familie, vrienden en bekenden, iedereen is van harte welkom!

Tot ziens op 3 november in ‘t Bynt. 

Uitnodiging Feestjoun 3 november
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Deze keer aandacht voor de 
kleinere fokkers van onze 
fokvereniging Familie Klaas en 
Jeltje Heida uit Broek.. 

Sinds 1974 is de familie al in 
het bezit van paarden. Begonnen 
met pony’s voor de kinderen die 
later werden opgevolgd door de 
KWPN paarden. In 1987 zijn 
ze in het bezit gekomen van een 
fries merrieveulen. Dit veulen was 
gewonnen met een verloting en in 
bezit van oom Jan. 

Oom Jan had er geen plaats voor 
en had Klaas en Jeltje gevraagd 
of zij soms plaats hadden voor 
dit merrieveulen. Nadat dit was 
geregeld kon het veulen opgehaald 
worden uit Oldeboorn, dit had 
nog wel wat voeten in aarde want 
het veulen was losgeraakt en liep 
los door Oldeboorn. Uiteindelijk 
is het veulen in een steeg gevangen 
en op de trailer gezet richting 
Broek. Het veulen had nog geen 
naam en ze hadden de papieren 
ook nog niet gekregen en hebben 
toen het veulen de naam Fladde 

gegeven. Later toen de papieren 
kwamen bleek de merrie Marian 
te heten. Marian was een Oege x 
Fokke gefokt door v.d Horst. 

Op 3jarige leeftijd is Marian 
beleerd en heeft de dochter haar 
een tijd bij de Waterpoorters in 
Sneek gereden. Marian was ieder 
jaar drachtig. Op een gegeven 
moment had ze een veulen in 
februari gekregen en op advies 
niet meteen laten dekken maar 
toen wilde ze niet meer drachtig. 
Misschien dat het kwam 
doordat er niet meteen met de 
veulenhengstigheid gedekt werd 
en de combinatie van een niet 
goed bevruchtende hengst. Dat 
jaar is Marian verkocht en heeft 
daarna bij haar nieuwe eigenaar 
nog 3 veulens gebracht. Marian 
heeft in totaal 12 nakomelingen 
gebracht en is helaas altijd 
stamboek gebleven. Wel heeft 
ze wel veel 2e premie veulens 
gebracht maar doordat ze zelf 
stamboek is gebleven waren de 
veulens niet heel interessant om 
op te fokken.

Hynstefolk
Familie Heida uit Broek
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Nadat Marian verkocht werd en 
er alleen nog maar KWPN-ers 
op stal stonden moest er weer een 
fries komen. 

In oktober 1999 stond er een 
drachtige stermerrie met enter 
hengst van Piter, compleet met 
stal, tuig en zadel te koop in de  
Phryso. De merrie Famke C van 
Wijdewormer (Melle x Djurre) 
verhuisde naar Broek en de stal 
ging naar de dochter in Koudum.
Famke C van Wijdewormer 
bracht 11 nakomelingen 
waaronder een kroonmerrie en 
een ster ruin. Deze merrie leeft 
inmiddels niet meer.

In 2002 zijn alle KWPN-ers 
verkocht en toen werd er op de 
Joustermerke veiling in Joure een 
ster merrie gekocht genaamd 
Thiadsvind D’Elan (Sjaard 
x Lute) deze merrie heeft 6 
nakomelingen gebracht.  Ook 
deze merrie leeft inmiddels niet 
meer. Later is er nog gefokt met 
Jody Windfield S ( Jacob x Teake) 
deze merrie was eerst van de 
dochter en zij heeft hier nog de 
Wobke ster dochter Vrouwke fan 
de Poel uit en deze merrie loopt 
momenteel erg verdienstelijk in 
de sport. Zij bracht in totaal 10 
nakomelingen.

Meike van Walta met haar zoon (V Wimer 461)
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Momenteel staan er nog 2 merries 
op stal in Broek. Ster merrie 
Meike van Walta (Ulke x Jelmer) 
geboren in 2004. Meike heeft 
4 veulens gehad, alle 4 waren 
hengsten. Haar 1e hengstveulen 
is ster geworden en de rest van de 
veulens zijn verkocht en staan in 
de opfok. Meike had dit jaar een 
veulen van Wimer aan de voet 
en dit hengstveulen kreeg een 2e 
premie. Meike is nu drachtig van 
Reinder.

De andere ster merrie is Annelies 
van het Morrapaed (Thomas x 
Nykle) geboren in 2000. Annelies 
is sinds 2 jaar in het bezit. Vorig 
jaar had zij een hengstveulen 
van Mewes en dit jaar had de 
merrie pech en is haar veulen 
dood gegaan. Annelies heeft in 
totaal 7 veulens gehad en is dit 
jaar niet drachtig. Er worden 
over het algemeen het meeste 
hengsten geboren en alle veulens 
worden verkocht. De meeste 
hengstveulens gaan weg voor de 
opfok omdat ze het liefst fokken 
met jonge hengsten met een goede 
moederlijn. Hier zit dan de ook 
meeste uitdaging in. Ze willen 
graag een goed sportpaard fokken.

Hoe vaak een hengst gebruikt 
wordt hangt van de veulens 
zelf af.  Ieder jaar wordt de 
hengstenkeuring bezocht 
en daar worden de hengsten 
kritisch bekeken en wordt er 
al voorzichtig gekeken naar 
de nieuwe jonge lichting. Ook 
worden de hengstenshows 
bezocht om zo nog eens naar 
de hengsten te kijken en hun 
prestaties te bewonderen.

We wensen de familie Heida nog 
veel succes met hun fokkerij en 
wie weet zien we één van hun 
jonge aanfok op de wedstrijden of 
bij de hengstenkeuring.
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Activiteiten

Oktober 
9 oktober   Eindbeoordeling CO onder het zadel in   
   Ermelo.

20 oktober   Symposium Jong KFPS, zie www.   
   jongkfps.nl of  Phryso voor meer info.
November
3 november   Feestjoun  “It  Fryske Greidhynder”om   
   20.00 uur  in ‘t Bynt te Boornbergum.

9 november  Instructieavond  IBOP olv Herman Smit,   
   Henswoude in Aldeboarn, aanvang 19.30 uur

November   Dressuurclinic Linda v/d Hauw

17 november   Eindbeoordeling CO aangespannen in Ermelo

Oktober/november  Regiovergadering, zie www.KFPS.nl of Phryso  
   voor meer info. Café en zalencentrum Overwijk  
   in Tijnje, aanvang 20.00 uur

26 – 30 november Eerste bezichtiging HK in Ermelo, 
   aanvang 8.00 uur
2013
10 – 12 januari  Hengstenkeuring in Leeuwarden

Eind januari   Rondetafelgesprek n.a.v. hengstenkeuring

Eind februari   Clinic beoordelen

15 maart   Jaarvergadering “It Fryske Greidhynder” 
   in Piers Hiem

Activiteiten Agenda

Op Tal   oktober 2012 35
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Ruim een week na de Centrale 
keuring gingen we een bezoek 
brengen aan het bedrijf van Piet en 
Rianne Sibma  aan de Binnendyk 
te Rottum.
We hadden geen beter moment 
kunnen kiezen, want hoe blij en 
gelukkig kun je zijn, wanneer je 
met 25  paarden naar de Centrale 
Keuring gaat en je komt weer 
thuis met een fantastisch resultaat 
van 5 nieuwe modelmerries en 14 
(voorlopige) kroon merries.
Het werk waar hun hele hart naar 
uit gaat, bekroond met  zoveel 
succes.

Hoe begon het allemaal. 
In het jaar 1987 kochten de ouders 
van Piet op de veiling in Joure een 
drachtige merrie.
Deze merrie bracht een 
merrieveulen en Piet vond het leuk 
om daarmee aan het werk te gaan.
Op de fokdag in Oldeholtpade 
kreeg dit veulentje een eerste 
premie.

De toon was gezet en Piet kreeg 
de smaak te pakken. Hoewel hij 
ook wel boer had willen worden 

en ook veel tijd doorbracht in 
het schapenhok in de tijd dat de 
lammeren  geboren werden en 
daar veel plezier aan beleefde, zijn 
het toch de paarden geworden.

Na de middelbare schooltijd ging 
Piet werken bij de firma Broekens 
te Gorredijk. Hij werkte daar10 
jaar  in de in- en verkoop en als 
baliemedewerker in het magazijn.
Na het werk was het dan  snel 
naar huis, om achter de boerderij 
van zijn ouders, waar hij een 
trainingsplek had gemaakt, bezig 
te zijn met de paarden.
Want dat eerste succes met 
het veulentje in Oldeholtpade 
smaakte naar meer.
Piet volgde bij het oude F.P.C  in 
Drachten een cursus voorbrengen 
bij Tjibbe Bosma. Hij ging Tjibbe 
ook helpen op keuringen  en was 
tijdens de hengstenkeuring 3 jaar 
bij de uitverkiezing van beste 
monsterknecht.
Fokdagen, stamboekkeuringen, 
veilingen, afstammelingkeuringen 
van hengsten, die destijds nog 
werden gehouden, shows, altijd 
was Piet present.

Yn bedriuw: Trainingsstal Sibma
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Ondertussen was hij ook zelf 
begonnen om paarden van anderen 
keuringsklaar te maken en op 
de keuring deze paarden voor te 
brengen.

Bij één van zijn klanten leerde hij 
Rianne de Vries kennen.
Rianne was ook wel een beetje met 
het paardenvirus besmet  en bij die 
klant reed zij, na eerst als meisje 
op de manege van Joure op een 
manegepony te hebben gereden, op 
een Friese merrie.
Dit paard, Wiegertsje kreeg als 
jonge merrie een beenblessure 
en was eigenlijk ten dode 
opgeschreven. Maar, zei Rianne, 
mag ik proberen om dat paard 
er weer bovenop te krijgen. De 
eigenaar vond het goed en zowel 
voor als na schooltijd besteedde 

Rianne heel veel tijd aan de 
wondverzorging en het in 
beweging houden van het paard. 
Dit kwam de schoolprestaties niet 
ten goede, maar dat was van later 
zorg.
Het paard genas en toen besloot 
de eigenaar het paard te verkopen. 
( Ik kan me voorstellen dat je dan 
niet heel erg blij bent).
Het leuke is dan wel weer dat 
Wiegertsje gekocht werd door 
Jensma, die nu weer klant is van 
Piet en Rianne.

Niet alleen op paardengebied 
klikte het tussen Piet en Rianne, 
maar ook op andere terreinen 
konden zij het heel goed samen 
vinden. 
Na verloop van tijd kochten ze 
een stuk grond naast de ouderlijke 



38

Overig

Op Tal   oktober 2012

boerderij en bouwden daar hun 
eerste stal.
Dit was in 1999. De eerste paarden 
die de boxen bevolkten waren de 
hengsten voor de hengstenkeuring 
van 2000.

Wat een plezier. Trainen in je eigen 
stal. Bij slecht weer binnen kunnen 
werken en niet meer  tot ’s avonds 
heel laat (soms’s nachts) buiten 
staan longeren
10 boxen, het voelde als een grote 
weelde.
Omdat er ook al goedgekeurde 
hengsten kwamen om 
klaargemaakt te worden voor de 
hengstenkeuring en dat wel als 
een grote verantwoordelijkheid 
werd gevoeld, zette Piet een oude 
caravan in de hoek van de stal om 
er ook ’s nachts bij in de buurt te 
kunnen zijn.
Later werd  boven in de stal een 
appartement gebouwd waar Piet en 
Rianne met heel veel genoegen 10 
jaar hebben gewoond.
Van hieruit trouwden zij op 18 
maart 2005 en werden door Teake 
Wijma met de koets naar het 
gemeentehuis in Joure gereden. 
De hengst Jasper die ze zo vaak 
voorgebracht hadden op de 
hengstenkeuring en op shows, was 

ook naar Rottum gekomen en 
komt in het fotoboek  
dan natuurlijk ook veelvuldig voor.

Al heel snel bleek dat de 10 boxen 
te weinig waren.
Er werden 8 boxen bijgebouwd 
aan de buitenkant van de stal 
onder een overkapping, maar 
de zaken gingen zo goed en 
het Friese paard werd steeds 
populairder, zodat ook dat niet 
toereikend was en daarom werden 
er binnen 35 boxen geplaatst in de 
zandbak, die daardoor natuurlijk 
wel kleiner werd.

Uitbreiden werd eigenlijk steeds 
noodzakelijker en hoewel er veel 
hindernissen te nemen waren 
hebben Piet en Rianne steeds de 
volle medewerking van het college 
van B&W van de gemeente 
Scharsterlân gehad. 
Ze zijn daar vol lof over. 
Zo kreeg B&W het bij de 
provincie voor elkaar dat hun 
nieuwe woning op de huidige 
plaats mocht staan i.p.v. op het 
terrein voor aan de weg.
Eindelijk was het zover. Er 
kon worden begonnen met de 
bouwwerkzaamheden. En het 
resultaat mag gezien worden.
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Een prachtig stallencomplex mooi 
aansluitend bij de eerst gebouwde 
stal, paddox en een prachtige 
buitenbak alles voorzien van een 
bodem met  eb en vloedsysteem. 
Altijd een goede bodem om te 
werken.

Nu zijn er 80 boxen. En bijna altijd 
zijn de boxen bezet. Na afloop 
van iedere keuring vertrekken de 
paarden naar de eigenaren en dan 
worden de boxen weer bevolkt met 
nieuwe
paarden, die klaargemaakt moeten 
worden voor een volgende keuring 
of fokdag. En nooit verveelt het. 
Het is iedere dag genieten om op 
deze mooie locatie te werken met 
een team van medewerkers.

Daar horen Jolanda, Martinus 
en Harrie in de eerste plaats bij. 
Zij zijn de vaste medewerkers. 
Martinus en Jolanda nemen ook 
het beleren van de paarden voor 
hun rekening. Zowel onder het 
zadel als voor de kar.
Maar er zijn ook nog een 
heleboel anderen die de handen 
uit de mouwen steken en ook op 
keuringen er samen voor zorgen 
dat alles een goed en vlot verloop 
heeft. De paarden worden door 
Jelle Bergsma door het hele 
land naar de diverse keuringen 
gebracht.
Een eigen vrachtwagen is er niet. 
De toekomst zal leren of dat nog 
eens nodig zal zijn. 
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Tot nu toe verloopt het vervoer tot 
grote tevredenheid. Bij de vaste 
medewerkers hoort eigenlijk ook de 
hoefsmid: Wiebe van der Weide.

De kern van het hele bedrijf 
is het keuringsklaar maken en 
voorbrengen van paarden op 
keuringen en fokdagen.
Er wordt gewerkt vanuit de 
gedachte van: rust, respect en 
ontspanning.
Dit is de leidraad van hun werken.
Een paard dat zich vertrouwd voelt, 
ontspant zich en komt dan tot de 
beste prestatie.
En dat het werkt is op veel 
keuringen te zien. Lekker lopende 

paarden aan de losse ketting.
Rustig en gedoseerd aandrijven, 
zien wat het paard nodig heeft en 
daarop in spelen.
Aandrijven een kunst op zich!

Ook op het terrein rondom 
de stallen is alles netjes en 
overzichtelijk. Het straalt rust uit. 
De gedachte erachter is: hoe 
de omgeving er uitziet is 
representatief voor de manier 
waarop je werkt.
Op de avond dat wij op bezoek 
zijn heerst er ook een grote rust in 
de stallen.
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Nu Piet en Rianne over zo’n mooi 
accommodatie beschikken, hebben 
ze ook de mogelijkheid om clinics 
te geven, zoals ze dat ook wel in 
het buitenland doen.
Toiletteren, keurings- klaarmaken 
heeft dit jaar al plaatsgevonden.
Het keurings klaarmaken werd 
ook met de gedachte gedaan om 
mensen handreikingen te geven 
om zelf aan de slag te gaan. Vooral 
omdat mensen de kosten vaak hoog 
vinden.

Het grappige was dat een aantal 
deelnemers nadat ze op zo’n dag 
gehoord hadden, wat er allemaal 
bij komt kijken, toch vroegen of 
ze hun paard wel mochten komen  
brengen.
De theorie en de inwendige mens 
wordt op zo’n dag door Rianne 
verzorgd en de praktijk is bij Piet 
in goede handen. 

Naast het klaarmaken van de 
paarden is er ook een kleine groep 
pensionpaarden die in de “oude stal 
“ zijn onderkomen heeft. 
Een gezellige groepje mensen 
waar ze het heel fijn mee getroffen 
hebben.
De handel neemt langzamerhand 
ook een plaats in op het bedrijf. 

Daarnaast is er de opfok.
Naast een aantal eigen paarden is 
er in de winter ruimte om paarden 
van anderen te stallen voor opfok. 
Deze paarden gaan in de zomer 
op verschillende plaatsen in 
friesland in de wei en komen dan 
‘s winters weer terug..
De meeste paarden blijven tot ze 
drie jaar zijn en op een keuring 
aangeboden kunnen worden.
Zo staat de stal eigenlijk altijd vol 
en dat is een groot voorrecht.

Rianne die naast haar 
werkzaamheden voor het 
eigen bedrijf, een baan 
heeft als teamleider krediet/
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risicomanagement bij de 
Frieslandbank(nu RaBo), werkt 
vier dagen buitenshuis.
Rianne volgde naast 
beoordelingscursus paarden 1 en 
2, een cursus gezondheidsleer 
paarden
en een cursus sportmassage voor 
paarden. 
Bovendien houdt ze ervan om 
naar avonden te gaan waar 
de beweging van de paarden 

besproken wordt, b.v. bij Johan 
Hamming.Ze verdiept zich graag 
in de theorie.
Piet die meer een praktijkman is 
deed toch voor de grap mee aan 
een beoordelingswedstrijd.
(raden wie er won…….)
Wanneer we vragen of er nog 
grote plannen zijn voor de 
toekomst, is het antwoord dat ze 
hopen, om wat ze nu hebben te 
kunnen vasthouden en vooral een 
goede gezondheid.. Ze hebben 
geen plannen om meer uit te 
breiden. 
Want dan wordt het alleen 
managen, en ze willen het 
liefst zelf daadwerkelijk blijven 
meewerken aan het “echte “werk 
n.l.. werken met paarden…..

Piet en Rianne we wensen jullie 
nog heel veel successen toe( 
hoewel jullie zelf zeggen: het zal 
vast ook wel eens een jaar minder 
gaan……) maar vooral wensen 
we jullie toe dat je zoveel plezier 
in jullie werk houdt als je nu hebt. 
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Het bestuur is op dit moment weer druk bezig een aantal 
winteractiviteiten te organiseren. Voor de komende winter staan de 
volgende activiteiten op het programma.

November: optreden Spaanse rijschool met in het voorprogramma 
‘Het Friesche paard On Tour’
Op 9, 10 en 11 november 2012 staat er een exclusief optreden van de 
Spaanse Rijschool op het programma van Ahoy Rotterdam. Het ‘Ballet 
der witte Hengsten’ is slechts ééns in de vijf jaar te zien in Nederland. 
In Ahoy Rotterdam zullen de Friese parels in een bijzondere ‘light 
show’ het voorprogramma verzorgen. Hierbij zullen o.a. tien KFPS-
dekhengsten een wervelende show op muziek opvoeren.

It Fryske Greidhynder was voornemens een reisje te organiseren naar 
dit evenement. Het KFPS heeft echter hetzelfde idee opgevat. Het reisje 
van It Greidhynder hebben wij derhalve geannuleerd. U kunt zich nu 
via het KFPS opgeven. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 
Phryso van september 2012 (blz. 9) of www.kfps.nl.

Februari: discussieavond met Ids Hellinga en Bauke de Boer
Net als vorig jaar wordt deze winter een discussieavond georganiseerd 
met Ids Hellinga en Bauke de Boer. Ids en Bauke zullen de avond 
beginnen met een toelichting op de hengsten die op de hengstenkeuring 
zijn aangewezen voor de test. Daarnaast kunnen in het ‘ronde tafel 
gesprek’ allerlei zaken aan de orde komen met betrekking tot het Friese 
paard, er wordt alle ruimte geboden voor vragen en/of opmerkingen. 

Waar: Fam. Bouma, Henswoude Aldeboarn
Wanneer: vrijdagavond 1 februari 2013
Hoe laat: 20.00 uur
Eigen bijdrage: geen

Winterprogramma
2012-2013
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April: Workshop beoordeling veulens
In het voorjaar wordt er een workshop beoordeling veulens 
georganiseerd. Hierbij zullen gezamenlijk, onder leiding van een jurylid, 
circa 8 veulens gekeurd worden. Een exacte datum is nog niet bekend, 
dit zal in de volgende Op Tal bekend worden gemaakt. 

Waar: Fam. Bouma, Henswoude Aldeboarn
Wanneer: zaterdag ?? april 2013
Hoe laat: ?? uur
Eigen bijdrage: nog niet bekend

Opgave
Indien u interesse heeft voor één of meerdere activiteiten dan kunt dat 
doorgeven aan Bart Aerts (het liefst per email via: 
bart@itfryskegreidhynder.nl of anders telefonisch: 0512-461 007). 

Wij hopen weer op een mooie, gezellige en leerzame winter! 
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Kootwijk, zaterdag 29 september. De dag begon wat somber, maar al 
snel brak de zon door en werd het een stralende nazomerse dag voor de 
allerbeste dressuurpaarden van het KFPS die mochten aantreden voor 
de finale in Kootwijk. De gezamenlijke fokverenigingen organiseerden 
de finale voor de elfde maal. Voorzitter Cees Roozemond noemde het 
evenement in zijn voorwoord een hoogtepunt voor het stamboek en 
de ontwikkeling van de dressuursport is tevens een speerpunt in het 
beleid. Het was genieten voor het meelevende publiek, want waar vind 
je anders de besten in actie vanaf de klasse B tot en met de Grand-Prix.

De kür op muziek in de middagfinale  is altijd een hoogtepunt van de 
dag. Marieke Witte schreef geschiedenis met haar geweldenaar Lindert 
fan ’t Wegje (v. Rik 396), zij mag zich de allereerste KFPS kampioen in 
de ZZ-Licht noemen. Een voorbeeld van een modern, en vooral zeer 
makkelijk bewegend dressuurpaard, een echte “happy athlete”. Bijzonder 
is dat zij haar paard in drie jaar naar dit niveau heeft gereden, geheel 
op eigen gevoel want zij heeft geen les. Overigens kreeg ze de zege niet 
cadeau want reserve kampioene Ans Vels met de Fabezoon Hero V. reed 
ook bijzonder sterk. Derde werd  Heleen de Haas met de sterhengst 
Nanne fan Sweagerfean (v. Aan 416). De Z2 was eveneens erg spannend 
met flinke juryverschillen, een kwestie van: “Waar twee vechten om een 
been, dan gaat de derde er mee heen”. Jurylid mevrouw Van Wissen 
was diep onder de indruk van de lossigheid en gemak waarmee de 
Heinsezoon Petrus Pj door de oefeningen ging, deze punten gaven de 
doorslag. Hierdoor werd het een stralende Harmina Holwerda die met 
Petrus Pj de kampioensscherp in ontvangst kon nemen. Reserve werd 
Esther Liano die met Ebele fan Groenestein (v. Winand 405) ook sterk 
voor de dag kwam op mooie passende muziek. De derde prijs was voor 
Marc-Peter Spahn met zijn Fryso Huys Helmes (v. Adel 357). 

Post-Kogeko KFPS Dressuurkampoenschap
Kampioenen bekend 
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Marrit Reusien kaapte de titel in de Z1 weg voor twee 
stamboekhengsten met de Wierdzoon Pluto fan de Brinkhof met 67,16 
procent. Marsja Dijkman werd met Sake 449 reserve kampioene en 
Marc-Peter Spahn werd derde met Tymon 456.

Unaniem
In de M2 werd de elegante combinatie Joyce Haaijer-Van der Meulen 
met de stermerrie Tialda H (v. Jasper 366P) overtuigend kampioene 
met 67 procent, ook in de ochtendronde stond ze al met overmacht op 
de eerste plaats. Ze reed zeer correct en  Tialda H liet vooral ijzersterke 
verruimingen zien. Nienke Talens werd reserve met Sietze, eveneens een 
nakomeling van Jasper 366P. De derde prijs was voor Daphne Ketelaars 
met de Tsjerkzoon Doeke van de Zonnehoeve. In de M1 was de jury 
ook zeer eensgezind, unaniem en met overmacht op de eerste plaats 
kwam Jolanda Schreuder met haar Tweespan’s Librium (v. Gjalt 426) 
met 68,67 procent. Bianca Volkers werd met Wietse (v. Haitse 425) 
reserve kampioene en Trea Mulder-Dolsma werd met Zhob van de 
Brinkhof (v. Beart 411) derde. In de L2 was Esther Liano de sterkste, 
ook zij wist alle drie juryleden te imponeren en pakte de titel met de 
elegante Wikkezoon Tido. De ervaren amazone was er even perplex 
van toen haar naam werd omgeroepen. Maaike Teekens werd met de 
Folkertzoon Werner fan it Grinserlan reserve kampioene en derde werd 
Marrit Reusien met de Tietsezoon Bouke fan de Brinkhof. Kortom een 
prachtig succes voor Stal fan de Brinkhof met al die ereprijzen!

De jongste
In de L1 mocht Thea Dijkstra van haar paard Abe fan Bangazathe 
stappen om de kampioensdeken te laten opleggen door Rebecca Post 
van Post-Kogeko. De combinatie scoorde 68,78 procent. 
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Thea Dijkstra kreeg de titel niet cadeau! De reserve kampioene 
maakte het zeer spannend, zij was de jongste van alle deelnemers. De 
twaalfjarige (!) Demi van Nuys reed een uitstekende proef met Tjalda 
van de Demrostables (v. Fabe 348). De prijs voor de beste merrie in de 
klasse B/L1/L2 werd ook gewonnen door Demi van Nuys, het leverde 
haar een staatsiedeken en drie privé-lessen op aangeboden door Esther 
Liano. Derde werd Carlijn van der Zee met Wytzke fan de Valderse (v. 
Time 398). De klasse B werd gewonnen door Miranda Wulms-Van de 
Meerakker met de Sapezoon Bram fan ’t Brillehof met maar liefst 69,11 
procent, dit was tevens de hoogste dagscore en hiermee won Miranda 
Wulms een Fryso-zadel aangeboden door Tweespan Ruitersport. 
Reserve kampioene werd Ferrina Bijman met de Andriesdochter Minke 
fan Moskou. Derde werd Kim Rooijakkers met Zytha P (v. Gjalt 426).

Foto: Hilda Koopmans
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Subtop wedstrijd
In Kootwijk werd tevens een subtop wedstrijd georganiseerd voor 
de hogere dressuur. De resultaten waren vooral in de Intermediare I 
en Intermediare II zeer goed, alle vijf combinaties scoorden boven 
de 60 procent! Ingeborg Klooster won de Inter I met Hoppe van de 
Demrostables (v. Mintse 384) met 63,55 procent. Wendy Zeeuwen-
Broeren volgde met 60,79 procent met de Gerrytzoon Fetse H. De Inter 
II werd nipt gewonnen door Sabine van de Loenhorst met Goofy (v. 
Goffert 369) met 62,50 procent voor Judith Pietersen met de Abelzoon 
Kop Jansen Daniel de G met 62,43 procent. Ykje Baron kreeg met de 
Leffertzoon Wieger 60,07 procent van de jury. Met dit resultaat is zij 
ook startgerechtigd voor de Grand-Prix, de zwaarste dressuurklasse. 
Laura Zwart was met Hedser 465 de enige combinatie die aan de start 
kwam in de Grand Prix, zij scoorde 54,89 procent. 
De ZZ-Zwaar werd gewonnen door Mandy Slagt met de imponerende 
Guus V. (V. Sape 381)  met 62,57 procent. Zij was de enige van de vijf 
combinaties die boven de 60 procent kwam. Tweede werd Merel Groen 
met Nycke fan Dilewinne (V. Tsjerk 328P) met 58,14 procent. De Prix 
St Georges werd gewonnen door Ingeborg Klooster met Jorn 414 met 
61,78 procent. Susan Bouwman-Wind kon ook terugkijken op een 
goede verrichting met de Beartzoon Minne van de Egberdinahoeve, zij 
scoorden 60,92 procent.

Zie voor alle uitslagen: www.dressuurkampioenschapfrieschpaard.nl
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Komend winter seizoen hebben we Linda van der Houw bereid 
gevonden een Dressuur clinic te verzorgen voor onze Fokvereniging.
Linda is zeer actief in de dressuursport en brengt paarden uit op 
wedstrijden tot en met de Grand prix.

Er zal gereden worden in groepjes van twee.
Wanneer: vrijdag 30 november s’avonds en zaterdag 1 december overdag
Waar: Stal Henswoude, Oldeboorn

Kosten: 20 Euro per persoon, te voldoen op de dag zelf.
Indien de deelnemers op een dag geplaatst kunnen worden dan vervalt 
de vrijdag avond.

Men kan zich schriftelijk opgeven bij:
S. Minkema
Kromhoek 38
9249 NE Friesche Peallen
of per mail: schreuder-minkems@kpnplanet.nl of sybren@
itfryskegreidhynder.nl

Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen, vol is vol. Plaatsing vindt 
plaats op volgorde van aanmelding.

Dressuur Clinic met Linda van der Houw





   

Dekstation en Export Stal  ‘Henswoude’
Prikwei 15   8495 NG - Aldeboarn/Oldeboorn

 Henswoude:  +31 (0)566 631364 Henswoude Mobiel:  +31 (0)6 22372144
Germ Aise Mobiel:  +31 (0)6 51003902

Fax: +31 (0)566 631499   E-mail: info@henswoude.nl

Wimer 461 is een luxe aanspre-
kende hengst met veel uitstraling 
die in beweging altijd veel tact,

balans, souplesse 
en gedragenheid 

toont. 

Zowel onder het zadel als aange-
spannen valt het sterke achter-
beengebruik steeds weer op.

In omgang is Wimer 461 een zeer 
fi jne hengst die zich makkelijk 
laat bewerken en altijd zijn best 
voor je wil doen en enorm leer-

gierig is. 
           Dekgeld

€ 800,- (excl.) 

Wylster 463 is een jeugdige, mooie 
ruim gelijnde hengst met rasuitstra-
ling, die met een mooi halsgebruik 
veel lossigheid en looplust draaft. 

Wylster 463 imponeert met zijn 
mooie voorbeengebruik en 

toont erg veel souplesse 
en balans in tuig.

Wylster 463 komt uit een fokzekere
merrielijn waar al meerdere model-
merries, goedgekeurde hengsten 
en goede sportpaarden uit voort-
komen. 

Dekgeld € 800,- (excl.) 

www.henswoude.nl

Wobke 403 is in 2006 goedge-
keurd op afstammelingen. De 
nakomelingen van  Wobke 403 
tonen veel luxe en uitstraling. 
Wobke 403 
staat in de top 
van de sportin-
dex. Zijn nako-
melingen tonen 
een ruime en 
krachtige stap 
en mooi gedragen 
draf. Wobke 403 
levert een positieve 
invloed op de fokke-
rij zowel exterieur als 
voor de verrichting.

Dekgeld € 800,- (excl.) 

Wobke bewees in 2010 
zijn fokzekerheid: 
2 merries uit zijn
eerste jaargang
 werden al Model!

Wobke is Z2 
dressuur met 

winstpunten.

Wobke 403  sport   I   Fetse 349 x Gaije 295   I   1.63 m

Wylster 463   I   Rindert 406 x Rypke 321   I   1.66 m

DE ALLROUND VERRICHTINGSTOPPER VAN 2010 

Wimer 461   I  Hinne 427 x Heinse 354   I   1.64 m

Wierd 409 is een tuigpaard bij uit-
stek! Hij werd maar lieft 3 keer op 
rij Kampioen Ereklasse! 
Kampioen dekhengsten en in 2007 en 
2009 Kampioen in de damesklasse.

Dekgeld € 650,- (excl.)

Wierd fokt allround sportpaarden en 
  -sgniruek edeog edlaaheb kofan njiz

                                  resultaten.

Wierd 409  sport   I   Folkert 353 x Reitse 272   I   1.63 m


